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Sigtuna kommun, värdebeskrivningar samt källförteckning
Mälarstranden Sigtunadelen, värdebeskrivning A1
Med hänsyn till de samlade natur- och kulturvärdena omfattas hela Mälarens öar
och strandområden av riksintresse enligt 4 kap. 1-2 §§ miljöbalken (MB).
Bestämmelserna syftar till att värna det värdefulla Mälarlandskapet med sina
unika natur- och kulturvärden. Det har särskilt stora värden för friluftsliv och
turism. Delområdets aktuella strandområden ligger inom riksintresseområdet. I
princip alla strandområdena ligger också inom den i regionplanen utpekade
Järvakilen, och de östra delarna inom kilens värdekärna. De gröna kilarna utgör en
sammanhängande struktur av områden med höga rekreations-, natur- och
kulturmiljövärden. I stort sett hela delområdet ligger inom ett tystare område
enligt kommunens översiktsplan. Generellt finns en hel del fornlämningar inom
de aktuella strandområdena.
Strandavsnittet i nordväst, vid Pilsbo, är enligt kommunens översiktsplan viktigt
för friluftslivet och lättillgängligt för allmänheten. Här ligger ett friluftsområde
med öppna gräsytor och båt- och badanläggningar. Området har dokumenterat
höga naturvärden. Där växer bland annat bestånd av gamla ädellövträd.
Skogspartiet kan vara en relikt från värmetiden och markfloran är mycket örtrik.
Delar av området ingår i två nyckelbiotoper som pekats ut av Skogsstyrelsen. Det
rör sig om en barrnaturskog med inslag av senvuxna träd samt en lövängsrest. Ett
flertal fynd av rödlistade arter har gjorts inom strandområdet.
Nära Sjösala finns betesmarker med särskilda värden som berättigar till
miljöersättning. Det aktuella strandområdet vid Sjösala är enligt kommunens
översiktsplan utpekat som ett ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO).
Killingeön omfattas till hälften av en nyckelbiotop i form av en barrnaturskog
med rikligt med död ved.
De aktuella strandområdena i delområdets sydvästra del ingår i ett område som
utpekats som regionalt intressant för kulturmiljövården (Billby – Erikssund –
Bärmö – Killinge). Området är naturskönt och det lätt kuperade landskapet
karaktäriseras av öppna fält med jordbruksdrift i stor skala. Delar av
strandpartierna har höga naturvärden med en förhållandevis gammal
barrblandskog samt ett varierat odlingslandskap. Området har betydelse som ett
närströvsområde för befolkningen i Sigtuna, och stränderna är lättillgängliga för
allmänheten. Strandområdet vid Killingen har enligt översiktsplanen särskilt
starka intressen för friluftslivet samtidigt som det ingår i en helhetsmiljö för
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kulturmiljön. Öster om Håtunabo berörs strandområdet av en del av ett
vattenskyddsområde.
De aktuella strandpartierna mellan Håtunabo och Sigtuna, kring Billby, ligger
inom ett område som enligt översiktsplanen är utpekat som ett ekologiskt särskilt
känsligt område (ESKO). Huvuddelen av den kuperade terrängen är bevuxen med
en förhållandevis gammal barrblandskog. Odlingsmark med torrbackar och
ädellövsbevuxna åkerholmar ger ytterligare variation åt landskapet. Här finna
goda förutsättningar för ett artrikt djur- och växtliv, med bland annat områden
med skyddsvärda träd, och nyckelbiotoper. Enligt kommunens översiktsplan ingår
området i en helhetsmiljö för kulturmiljön. Området har även särskilt starka
intressen för friluftslivet och är lättillgängligt för allmänheten. Vid Kämpasten
finns en badplats.
Hela den östra delen av delområdets strandområden omfattas av ett område av
riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Haga – Venngarn).
Området utgörs av ett herrgårdslandskap som speglar stormännens, kyrkans och
kronans dominans sedan järnåldern i en slättbygd utmed de forntida vattenlederna
från Mälaren in mot centrala Uppland. Enligt översiktsplanen ingår de aktuella
strandområdena i ett område med särskilt starka intressen för friluftslivet.
Området är också utpekat som ett ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO).
Garnsviken med dess vatten- och markmiljöer pekas av kommunen ut som ett
särskilt skyddsvärt område med värdefull natur.
Viby, norr om Sigtuna, är ett statligt byggnadsminne. Byn, som har en bevarad
medeltida kärna, är ett uppskattat utflyktsmål. Vid Viby är sambandet i den
regionala grönstrukturen svagt. De gröna svaga sambanden är smala partier som
är avgörande för att binda samman de gröna kilarna och värdekärnorna i syfte att
säkra rekreationsstråk, skapa tillgång till större strövområden och upprätthålla
ekologiska spridningssamband. De aktuella strandområdena längs Garnsviken
mellan väg 263 och Maren åt norr har dokumenterat höga naturvärden, bland
annat på grund av de botaniskt intressanta naturbetesmarkerna. Garnsviken med
dess närmaste omgivningar utgör en av de förnämsta fågellokalerna i länet. Den
breda och flacka dalgången omges av ett odlingslandskap med igenväxande
enbackar och glesa tallhagar. Här finns hagmarker med bestånd av ädellövträd.
Norr om Venngarns slott ligger Askarehage naturreservat. Det vackra
kulturlandskapet ligger inom promenadavstånd från Sigtuna. Inom reservatet finns
anlagda stigar, rastplatser, fågeltorn m.m. Stränderna i den inre delen av
Garnsviken ingår i ett djurskyddsområde.
Länsstyrelsen har uppmärksammat att Garnsvikens grundområden utgör ett
större och strandnära sammanhängande grundområde med höga naturvärden.
Garnsviken är en grund, avsnörd vik av Mälaren omgiven av breda vassbälten
med täta näckrosbälten utanför. På bottnarna har fynd av rödlistade arter gjorts.
Viken är en viktig lekplats för fisk, bland annat gös. Miljön med grunt vatten med
betade strandängar ger produktiva bottnar som är av stor betydelse för häckande
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fåglar. Den norra delen av viken är fågelskyddsområde. Det finns planer på att
skydda Garnsviken som ett limniskt naturreservat.
Motiv till utvidgat strandskydd inom Mälarstranden Sigtunadelen,
värdebeskrivning A1 (jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för
Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 2, 4, 5, 6, 7.
Mälarstranden Märstadelen, värdebeskrivning A2
Hela delområdet ingår i Mälarens öar och strandområden som i sin helhet
omfattas av riksintresse enligt 4 kap. 1 och 2 §§ miljöbalken (MB) med hänsyn till
de samlade natur- och kulturvärdena. Bestämmelserna syftar till att värna det
värdefulla Mälarlandskapet med sina unika natur- och kulturvärden. Det har
särskilt stora värden för friluftsliv och turism. Av kommunens översiktsplan
framgår att friluftslivets intressen är särskilt starka inom större delen av
strandområdena.
Den nordligaste delen av strandområdet, vid Lövstaholm, är en grön värdekärna
inom den i regionplanen utpekade Järvakilen. De gröna kilarna utgör en
sammanhängande struktur av områden med höga rekreations-, natur- och
kulturmiljövärden. Inom strandområdena finns även ett område med skyddsvärda
träd och ett par naturminnen. Enligt översiktsplanen ingår området i en
helhetsmiljö för kulturmiljön.
Den större delen av Garnsvikens östra strand är utpekad som ett område med
särskilt starka värden för friluftslivets intressen i kommunens översiktsplan.
Området är också utpekat som ett ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO).
Naturvärdena beror bland annat på de botaniskt intressanta naturbetesmarkerna.
Garnsviken med dess närmaste omgivningar utgör en av de förnämsta
fågellokalerna i länet. Den breda och flacka dalgången omges av ett
odlingslandskap med igenväxande enbackar och glesa tallhagar. Här finns
hagmarker med bestånd av ädellövträd.
Länsstyrelsen har uppmärksammat att Garnsvikens grundområden utgör ett
större och strandnära sammanhängande grundområde med höga naturvärden.
Garnsviken är en grund, avsnörd vik av Mälaren omgiven av breda vassbälten
med täta näckrosbälten utanför. På bottnarna har fynd av rödlistade arter gjorts.
Viken är en viktig lekplats för fisk, bland annat gös. Miljön med grunt vatten med
betade strandängar ger produktiva bottnar som är av stor betydelse för häckande
fåglar. Den norra delen av viken är fågelskyddsområde. Det finns planer på att
skydda Garnsviken som ett limniskt naturreservat.
Större delen av de aktuella strandområdena på land sydöst om Til ingår i
Järvakilen. Djupvik eller Tilskogen utgör en av kilens värdekärnor. Det är ett
strövvänligt och omväxlande skogsområde som hyser en rik skogsmarksflora och
är värdefullt såväl ur flora- som friluftssynpunkt. Mellan Djupvik och Näsudden
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har flera fynd av rödlistade arter gjorts. Rävsta naturreservat ligger mellan
Näsudden och Flottvik. Även det utgör en värdekärna i Järvakilen. Området har
en omväxlande Mälardalsnatur och är ett viktigt friluftsområde. Inom reservatet
finns anläggningar för friluftslivet, bland annat badplats, motionsspår, bollplan
och ridanläggning. Upplandsleden passerar genom reservatet. Vid Vitberget på
Flottvikens östra sida har Skogsstyrelsen pekat ut en nyckelbiotop. Det är en
bergbrant med stort inslag av senvuxna träd. Upplandsleden passerar igenom
strandzonen och där finns en utsiktsplats.
På udden vid Fiskartorpet ligger Västerängsudds naturreservat som också är ett
Natura 2000-område. Större delen av området utgörs av ädellövskog och
hassellundar. I området finns också öppen betesmark. I ädellövs- och
lundpartierna är lundfloran rik. Reservatet hyser en intressant fågelfauna. Området
är ett populärt utflyktsmål för det rörliga friluftslivet.
Den aktuella strandzonen mellan Vitberget och Steninge med omgivningar är
enligt översiktsplanen ett särskilt skyddsvärt naturområde med värdefull natur.
Där finns bland annat ädellövskog och rik lundvegetation och områden med
skyddsvärda träd. Skogsstyrelsen har pekat ut ett par nyckelbiotoper. Området är
ett omtyckt utflyktsmål. Steninge är en värdekärna i Järvakilen, och det omfattas
av ett område av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB
(Steninge). Det är en slottsmiljö med anor från järnåldern och den ligger utmed
den strategiskt viktiga farleden mot Uppsala. Steninge är ett statligt
byggnadsminne. Strandområdet berörs till liten del av Steningedalens
naturreservat. Där finns också ett naturminne. Åt sydöst ligger en badplats och
norr om Sandvik finns en utsiktsplats.
Av översiktsplanen framgår att områdena mellan Til och Steninge har särskilt
starka värden för friluftslivets intressen samt är utpekade som ekologiskt särskilt
känsliga områden (ESKO).
Även Rosersberg utgör en värdekärna i den i regionplanen utpekade
Järvakilen. Enligt kommunens översiktsplan är strandavsnittet här utpekat som ett
ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO). Inom de aktuella strandområdena
kring Rosersberg finns ett flertal nyckelbiotoper och objekt med naturvärden.
Därutöver finns områden med skyddsvärda träd och en betesmark med höga
värden enligt Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering. Den har
särskilda värden som berättigar till miljöersättning. Betesmarken är en del av
Rosersbergs slotts engelska park, vilket avspeglas i trädskiktet. Här finns en stor
variation av gamla och grova lövträd. Landskapet ger goda förutsättningar för
höga upplevelsevärden. Här finns till exempel motionsspår, badplats och en
småbåtshamn, och Upplandsleden passerar genom området. Enligt
översiktsplanen har området delvis särskilt starka värden för friluftslivets
intressen. Rosersberg utgör en sammanhållen slottsmiljö med höga värden och
ingår därför i ett område som utpekats som regionalt intressant för
kulturmiljövården.
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Motiv till utvidgat strandskydd inom Mälarstranden Märstadelen,
värdebeskrivning A2 (jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för
Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 2, 4, 5, 6, 7.
Sjöar, värdebeskrivning B1
Delområdets aktuella strandområden ligger inom Järva- respektive Rösjökilen.
Dessa i regionplanen utpekade gröna kilar utgör en sammanhängande struktur av
områden med höga rekreations-, natur- och kulturmiljövärden.
Berört strandområde längs Oxundasjön ligger inom ett utpekat grönt svagt
samband i grönkilen. De gröna svaga sambanden är smala partier som är
avgörande för att binda samman de gröna kilarna och värdekärnorna i syfte att
säkra rekreationsstråk, skapa tillgång till större strövområden och upprätthålla
ekologiska spridningssamband. Oxundasjön delas med Upplands-Väsby kommun.
Sjön är en näringsrik grund sprickdalssjö med nästan oexploaterade stränder. Det
finns flera utsiktspunkter runt sjön och den är populär hos exempelvis kanotister
och skridskoåkare. Oxsundasjöns vatten- och markmiljöer är i kommunens
översiktsplan utpekat som skyddsvärda områden med värdefull natur. Enligt
kommunens översiktsplan är strandavsnittet också utpekat som ett ekologiskt
särskilt känsligt område (ESKO).
Strandområdet längs Oxundasjöns strand, väster om Holmboda, ligger inom ett
område som har dokumenterat höga naturvärden. Skogsområdet är relativt orört
och består främst av gammal örtrik granskog som är rik på död ved. Det finns
även inslag av ädellövträd. Holmboda och dess omgivning ingår i ett område som
utpekats som regionalt intressant för kulturmiljövården (Holmboda - Verka).
Holmboda utgör en värdefull och komplex bebyggelsemiljö. Kring Verkaåns
dalgång, öster om Holmboda, planeras naturreservat. Ån har höga naturvärden
och i dalgången finns en värdefull före detta betesmark.
Även sjön Fysingen delas med Upplands-Väsby kommun och den ligger likaledes
inom en grön kil (Rösjökilen), och då inom dess värdekärna. Större delen av
stränderna kantas av vassbälten. Längs Fysingens västra sida löper
Stockholmsåsen. I sjöns omgivningar finns ett välbevarat kulturlandskap.
Stränderna omfattas av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB
(Skålhamravägen). Riksintresset utgörs av en centralbygd och ett
herrgårdslandskap, och vägsystemet har forntida rötter. Friluftslivets intressen är
särskilt starka runt Fysingen enligt kommunens översiktsplan. Bland annat
förekommer skridskoåkning och skridskosegling vintertid. Sjön och i stort sett
hela dess omgivande strandområden är utpekade som ett ekologiskt särskilt
känsligt område (ESKO). Många fynd av rödlistade arter har gjorts där.
Fysingens naturreservat ligger i den nordvästra delen av sjön. Reservatet
karaktäriseras av ett gammalt kulturlandskap med åskullar. En del av reservatet är
ett fågelskyddsområde och sjön är en av länets bästa fågelsjöar. De höga
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naturvärdena är även beroende av de betydande geovetenskapliga värdena pga
åsavlagringen på sjöns västra sida. Vid Vallstanäs finns ett område med
skyddsvärda träd. En stor del av det aktuella strandområdet längs den sydvästra
sidan består av en nyckelbiotop som pekats ut av Skogsstyrelsen. Det är en
sandbarrskog med rikligt med grova träd och en värdefull kryptogamflora. Vid
Åholmen finns en källa och en badplats, och i sjöns nordliga del finns en
utsiktsplats. Två betesmarker med särskilda värden som berättigar till
miljöersättning finns i strandzonen. Delar av sjön och dess strandområde har i den
nationella våtmarksinventeringen bedömts ha mycket högt värde.
Länsstyrelsen har uppmärksammat att Fysingens grundområden utgör ett större
och strandnära sammanhängande grundområde med höga naturvärden. Fysingen
är en mycket grund och relativt opåverkad lerslättsjö. Den har förhållandevis klart
och kalkhaltigt vatten och en mycket bra vattenkvalitet, främst pga sitt läge intill
grusåsen i väster som förser den med grundvatten. Näringshalten är låg för att
vara en grund slättsjö i jordbruksbygd och sjön är på så sätt unik i ett regionalt
perspektiv. Fysingen är mycket fisk- och fågelrik och dess undervattensvegetation
är frodig. Sjön har höga naturvärden.
Naturreservat föreslås inrättas för Fysingens aktuella vatten- och strandområden.
Motiv till utvidgat strandskydd inom Sjöar, värdebeskrivning B1 (jämför de sju
punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 1, 4,
5, 6, 7.
Sjöar, värdebeskrivning B2
Strax öster om Arlanda flygplats ligger Sigridsholmssjön. Enligt översiktsplanen
är sjön och dess omgivningar utpekade som ett ekologiskt särskilt känsligt område
(ESKO). Sigridsholmssjöns sydöstra strandområde ingår i ett större område som
utpekats som regionalt intressant för kulturmiljövården (Ösby – Örby – Herresta –
Vasa). Området är kulturhistoriskt komplext och fornlämningsrikt. Nordväst om
sjön berörs delvis ett område med skyddsvärda träd bestående av en hassellund
med nyckelbiotopskaraktär.
Norr om Arlanda ligger Horssjön. Av översiktsplanen framgår att området är
utpekat som skyddsvärt område med värdefull natur. Horssjön med omgivningar
är också utpekad som ett ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO). Enligt
översiktsplanen är friluftslivets intressen särskilt starka kring sjön. Horssjön är en
måttligt näringsrik brunvattensjö omgiven av barrskog. I norr övergår sjön i
Horsmossen som är kommunens största mosse. Sjön och dess omgivningar hyser
ett rikt fågelliv.
I områdets nordligaste del, mot Uppsala län, ligger Norrbysjön som består av två
delar. Sjöarna ligger i en dalsänka. De är näringsrika och kantas av en vassbård.
Omgivningarna består bland annat av naturbetesmarker, ädellövsdominerad
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lövskog, enbackar och flacka sankmarker. Norrbysjön ingår i den i regionplanen
utpekade regionala grönstrukturen och då inom ett område med stora samlade
rekreations-, natur- och kulturvärden. Området har höga naturvärden och är
utpekat som ekologiskt särskilt känsligt enligt översiktsplanen. Det beror främst
på sjöarnas intressanta vattenvegetation och de artrika naturbetesmarkerna. Två av
betsmarkerna har särskilda värden som berättigar till miljöersättning. Inom
strandområdet finns också en nyckelbiotop. Friluftslivets intressen är särskilt
starka kring sjön. Sjön omfattas även av ett område av riksintresse för
kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Vidbo). Riksintresset motiveras bland
annat av att området är en dalgångsbygd dominerad av ensamgårdar och små byar
och med rikt fornlämningsbestånd. De vittnar om en enkel bondebygd etablerad
under yngre järnåldern.
Motiv till utvidgat strandskydd inom Sjöar, värdebeskrivning B2 (jämför de sju
punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 5, 7.
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Sändlista
Sigtuna kommun, 195 85 Märsta
Naturvårdsverket: registrator@naturvardsverket.se
Havs- och vattenmyndigheten: havochvatten@havochvatten.se
Skogsstyrelsen: vallentuna@skogsstyrelsen.se
Sjöfartsverket, 601 78 Norrköping
Fortifikationsverket, 631 89 Eskilstuna
Lantmäteriet, Lantmäterigatan 2C, 801 82 Gävle
Lantmäteriet Stockholm, Box 47700, 117 94 Stockholm
Länsstyrelsen i Uppsala län, 751 86 Uppsala
KSL (Kommunförbundet Stockholms län), Box 38145, 100 64 Stockholm
Stockholms läns landsting, TMR (Tillväxt, miljö och regionplanering),
Box 22550, 104 22 Stockholm
LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) Mälardalen, Box 23, 745 21 Enköping
LRF Kommungrupp Sigtuna, Lars-Åke Ossmark, Droppsta, Odensala, 195 92
Märsta
Friluftsfrämjandet, Region Mälardalen, Box 9023, 126 09 Hägersten
Naturskyddsföreningen Stockholms länsförbund, Norrbackagatan 80,
113 41 Stockholm
Stockholms läns Hembygdsförbund, Box 6219, 102 34 Stockholm
Saltsjön - Mälarens båtförbund, Hammarby allé 91, 120 63 Stockholm
Sportfiskarna, Region Stockholm, Svartviksslingan 28, 167 39 Bromma

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Hantverkargatan 29

010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Fax

010-223 11 10
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Enligt sändlista

Meddelande om beslut om utvidgat strandskydd
Länsstyrelsen i Stockholms län har den 16 september 2014 fattat beslut om
utvidgat strandskydd för Sigtuna kommun. Det fullständiga beslutet med bilagor
finns tillgängligt hos Länsstyrelsen, Hantverkargatan 29, Stockholm.
Beslutet med bilagor finns även på Länsstyrelsens webbplats:
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/, sök på kungörelser – beslut.
I handlingarna finns information om hur man överklagar beslutet.
En sammanfattning av alla yttranden och Länsstyrelsens eventuella kommentarer
till dessa finns samlade i en särskild promemoria som hör till ärendet.
Promemorian samt yttrandena i sin helhet finns i detta ärendes akt.

Sändlista
Stockholms handelskammare: Anna.Wersall@chamber.se
Boverket: registraturen@boverket.se
Sveriges Jordägareförbund: gs@jordagarna.se och kansli@jordagarna.se
Medborgarrättsrörelsen: bengt.holmgren@gmail.com och info@mrr.se
Svenska Turistföreningen: Jenny.Engstrom@stfturist.se
Stockholms Ornitologiska förening: stof@stof.nu och tomas.viktor@bredband.net
Mälarens fiskareförbund: mats.eriksson@u.lrf.se
Östra Svealands fiskevattenägareförbund: momentum@swipnet.se
Eva Buring Eriksson: 018547002@tele2.se
Christina Häggberg Clevnert, Catharina Häggberg, Charlotte Häggberg:
christina@visionfastighetsmakleri.se
Gertrud Jackson: folke.jackson@ragnsells.se
Christian Rinman: sellbergs@miljojuridik.se
Hans och Margareta Wersäll, Högbyvägen 16, 17554 Järfälla
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